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GLASNIK
23. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

-------------------------------

Srečanje Frančiškovega
svetnega reda danes, v
nedeljo, 10. 9. ob 15.00 v
veroučni učilnici.

-------------------------------

Za vpis v 1. razred verouka
prosim starše, da se oglasijo
v župnišču v Mozirju.
-------------------------------

V petek, 15. 9., srečanje
animatorjev birmanskih
skupin ob 20.00.

-------------------------------

FesDval SDčna mladih bo
letos v soboto. 16. 9. Odhod
avtobusa bo iz avtobusne
postaje ob 7.30 uri. Mlade
prosim, da se čimprej
prijavijo. Zelo priporočam
udeležbo letošnjim
birmancem, 9. razredu.
-------------------------------

Naslednjo nedeljo bo uvodna
veroučna in skavtska sv.
maša v Mozirju ob 10.00.
-------------------------------

Na Brezje bomo poromali v
nedeljo, 17. 9. Avtobus bo
peljal iz Lepe Njive ob 12.30
in iz Šmihela preko Žekovca
ob 12.30. Ob 13.00 odrinemo
izprej pošte v Mozirju. Prosim
za čimprejšnjo prijavo. Cena
10 €.
-------------------------------

Krašenje cerkve za 17. 9.:
Mozirje.

Evangelij 23. nedelje med letom
(Mt 18,15-20)
TisQ čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako
greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári
med šQrimi očmi. Če te posluša, si pridobil
svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s
seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva
ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne
posluša, povej Cerkvi. Če pa niQ Cerkve noče
poslušaQ, naj Q bo kakor pogan ali cestninar.
Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali
na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli
boste razvezali na zemlji, bo razvezano v
nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji
dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji,
jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih.
KajQ, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem
imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«
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OZNANILA

teden od 10. do 17. 9. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
11. 9.

8.00

za + Ludvika Završnik (obletna)

Torek
12. 9.

19.00

za + Goličnik Jožeta, Miha in starše
za + Franca Gluk (8 dan)

Sreda
13. 9.

Sv. Janez ZlatousQ 8.00

po namenu

Četrtek
14. 9.

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

19.00

za + Marko Orel
za + Lemeževe in Amalijo (obletna)

Petek
15. 9.

Žalostna MaQ
Božja

19.00

za + Janeza Pečnik
za + Staneta Jurkovnik
za + Jožeta Vačovnik (obletna)

Sobota
16. 9.

Sv. Kornelij, papež 19.00
in Ciprijan, škof

za + Franca in Marijo Firšt (obletna)
za + Pleščeve in Darkota Napotnik (obletna)
za + Alojza Janko (8 dan)

Nedelja
17. 9.
2017

24. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

Petek
15. 9.

Žalostna MaQ
Božja

za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
17. 9.
2017

24. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Leopolda in Ano Zgojznik (obletna)
za + Vrhovnik Vero in Antona (obletna)
za + Solarjeve in JusQno (obletna)

ŠMIHEL
17.00

za + Verbučeve in mamo (obletna)

V ponedeljek, 18. 9. odhajam župnik v Kazahstan v misijon p. Miha MajeQča za 30
dni. Vračam se 17. 10. 2017. Kdor bi rad prispeval kakšen dar za misijon, ki ga bom
odnesel p. Mihu, ga lahko do takrat prinese v župnišče. V času odsotnosQ me bo pri
sv. mašah nadomeščal g. Fonzi, za vse stvari pa se lahko dogovorite z g. Danico.

